AGENDAPUNT 6a.

MOTIE van de fractie VVD over Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.
(vreemd aan de raadsagenda)

De raad van de gemeente Aalten, in vergadering bijeen op 3 juli 2018;

overwegende,
-

dat de inhoud van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en Milieunotitie van de
Provincie Gelderland van belang zijn voor de huidige en toekomstige plannen die de
gemeente Aalten heeft;

-

dat de inhoud van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en Milieunotitie van de
Provincie Gelderland het beleid van de gemeente kan ondersteunen of strijdig kan zijn met het
in de gemeente Aalten vigerende of gewenste beleid;

-

dat Gedeputeerde Staten (GS) haar Omgevingsvisie Gaaf Gelderland Samen met de
Omgevingsverordening en Milieunotitie per 14 juni 2018 tot en met 9 augustus 2018 ter visie
heeft gelegd;

-

dat het college door reces en de planning van de raadsvergaderingen niet kan toekomen aan
haar mogelijke wens om een zienswijze aan de Raad voor te leggen in verband met
zwaarwegende argumenten en of principieel andere inzichten die diep ingrijpen in het in de
gemeente Aalten voorgestane beleid;

-

dat er door de Raad van uitgegaan wordt dat de door GS gewenste wijzigingen van beleid in
onze gemeente in overleg tot stand komen;

draagt het college op:

-

bij GS aan te dringen op verlenging van de termijn voor het indienen van een zienswijze tot
eind september 2018;

-

indien GS daar niet mee instemt, zo nodig een pro forma zienswijze in te dienen dat daarmee,
indien gewenst het college, de Raad zijn rol kan geven;

-

indien GS wijzigingen die de gemeente betreffen niet in overleg doorvoert of voorstelt, GS
dringend te verzoeken dat in de toekomst wel te doen;

-

de resultaten terug te melden aan de Raad.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie van de VVD,

Gerbert Navis
Motie is unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 3 juli 2018.

